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Аналітична довідка про підсумки проведення обласного етапу конкурсу 

педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах 

реформування» у 2021 році 

За період свого функціонування постійно діюча обласна педагогічна 

виставка стала одним із ефективних засобів формування інформаційної та 

інноваційної культури педагогічних працівників. Вона демонструє 

педагогічні ідеї та досягнення освітян області, перспективи подальшої 

модернізації і реформування системи національної освіти. Виставка є 

найбільшим фаховим зібранням педагогічних розробок в галузі освіти 

області в електронному форматі. 

Пріоритетні напрямки тематики матеріалів, презентованих на 

виставці у 2021 році спрямовані на реалізацію Концепції «Нова українська 

школа»: оновлення змісту освіти на комптентнісній основі, підвищення 

ефективності навчального процесу, наскрізний процес виховання, який 

формує цінності, на формування цифрової культури, технології 

дистанційного та змішаного типів навчання в організації освітнього процесу, 

ефективна управлінська діяльність.  

Матеріали відображають зміст навчально-виховного процесу з урахуванням 

сучасних умов та вимог підвищення ефективності використання нових 

технологій у педагогічній практиці. 

У 2021 році на обласний етап виставки подано 1236 робіт за 25 

номінаціями – 912 робіт зайняли призові місця, що становить 73,8% якості 

від загальної кількості поданих робіт: 

- дошкільна освіта – 177 робіт з них173 призових (97,7%); 

- початкова освіта – 254 роботи з них 214 призових (84,3 %); 

- українська мова та література – 91 робота з них 30 призових (32,9 %) ; 

- іноземні мови (англ.) – 100 робіт з них 68 призових (68 %); 

- іноземні мови (нім., фр.,) – 17 робіт з них 16 призових (94,1 %); 

- зарубіжна література, мови національних меншин України – 41 робота з 

них 19 призових (46,3 %); 

- історія, краєзнавство – 54 роботи з них 33 призових (61,1 %); 

- правознавство, етика – 8 робіт з них 5 призових (62,5 %) ; 

- математика – 56 робіт з них 44 призових (78,6 %); 

- інформатика – 20 робіт з них 11 призових (55 %); 

- фізика, астрономія – 20 робіт з них 7 призових (35 %);  



- хімія – 24 роботи з них 10 призових (41,6 %); 

- біологія, екологія – 39 робіт з них 19 призових (48,7 %); 

- географія, економіка – 26 робіт з них 11 призових (42,3 %); 

- виховна робота – 61 робота з них 60 призових (98,4 %);  

- позашкільна освіта – 62 роботи з них 56 призових (90,3 %); 

- предмети худ.-естетичного циклу –19 робіт з них 17 призових (89,4 %); 

- фіз. виховання, «Захист України» –17 робіт з них 8 призових (46,1 %); 

- бібліотечна справа – 14 робіт з них 8 призових (52,3 %) 

- трудове навчання – 19 робіт з них 11 призових (57,9 %); 

- основи здоров’я – 6 робіт з них 1 призова (16,67 %); 

- управлінська діяльність – 30 робіт з них 24 призових (80 %); 

- спеціальна освіта – 24 роботи з них 24 призових (100 %); 

- інклюзивна освіта – 33 роботи з них 24 призових (72,7 %); 

- психологія – 42 роботи з них 26 призових (79,2 %) ; 

Реалізуючи пріоритетні напрямки розвитку та реформування освіти, з 

метою формування інформаційно-освітнього простору області та наповнення 

його якісним контентом прогресивних та ефективних педагогічних практик, 

підвищенням інтенсивності популяризації та трансформації перспективного 

педагогічного досвіду в освітньому середовищі області, формуванню 

цифрової культури педагога, Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти продовжує проведення та забезпечення 

роботи постійно діючої обласної педагогічної виставки «Освіта 

Хмельниччини на шляхах реформування» у цифровому форматі на сайті 

«Цифрова лабораторія педагогічного досвіду ХОІППО» 

(dn.hoippo.km.ua/vystavka/). 

Матеріали цифрової виставки у 2021 році представлено: 

- електронними навчально-методичними комплектами; 

- електронними навчальними посібниками (зошитами); 

- інтерактивними тестами, розробками квестів; 

- мультимедійними розробками (он-лайнові засоби та ресурси для 

створення інтерактивного навчального контенту); 

- відео екскурсіями; 

- відео майстер-класами; 

- наборами тематичних презентацій з методичним супроводом; 

- електронними програмними засобами. 

Режим роботи постійно діючої виставки у цифровому форматі на сайті 

«Цифрова лабораторія педагогічного досвіду ХОІППО» забезпечує: 

− вільний доступ до інформації; 

− можливість трансформувати досвід до віддаленого педагога; 



− забезпечує умови створення мотивації для активності у самоосвітній 

діяльності та професійному зростанні педагога; 

− можливість дистанційного обміну досвідом. 

Високий професійний рівень робіт-переможців дає можливість 

відвідувачам отримати перевірену інформацію з актуальних педагогічних 

проблем, ознайомитись з пріоритетними напрямками педагогічного досвіду 

в області, з особливостями запровадження інноваційних технологій в 

практику роботи, тощо.  

Усі 1236 поданих матеріалів відповідали вимогам до конкурсних робіт 

і були внесені до обласного реєстру учасників конкурсу педагогічної 

виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування 2021» та 

систематизовані по 25 номінаціям. 

У 2021 році у конкурсі взяло участь 53 територіальні громади 

Хмельницької області: 

- міські територіальні громади: Кам’янець-Подільська, Нетішинська, 

Славутська, Старокостянтинівська, Хмельницька, Шепетівська; 

-  територіальні громади: Антонінська, Білогірська, Війтовецька, 

Віньковецька, Вовковинецька, Волочиська, Ганнопільська, Гвардійська, 

Городоцька, Грицівська, Гуківська, Гуменецька, Деражнянська, 

Дунаєвецька, Жванецька, Заслученська, Зіньківська, Ізяславська, 

Красилівська, Ленковецька, Летичівська, Лісовогринівецька, Маківська, 

Меджибізька, Михайлюцька, Наркевицька, Новоушицька, 

Новодунаєвецька, Плужненська, Полонська, Понінківська, 

Розсошанська, Сахновецька, Слобідсько-Кульчієвецька, Смотрицька, 

Солобковецька, Староостропільська, Старосинявська, Староушицька, 

Судилківська, Теофіпольська, Улашанівська, Чемеровецька, 

Чорноострівська, Щиборівська, Ямпільська, Ярмолинецька. 

- заклади освіти обласного підпорядкування:  

Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою; 

Кам'янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

«Славутинка»; 

- заклад позашкільної освіти: 

Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

За результатами оцінювання експертними комісіями конкурсних 

робіт, високі показники мають матеріали, представлені структурними 

підрозділами з питань освіти територіальних громад:  

серед міських територіальних громад: 

- Хмельницька міська територіальна громада – подано 116 робіт, призових 



– 93 (кількість призових балів – 4095,2), рівень якості поданих робіт – 

80,2%; 

- Кам’янець-Подільська міська територіальна громада – подано114 робіт, 

призових – 88 (кількість призових балів – 3853), рівень якості поданих 

робіт – 77,2%; 

- Шепетівська міська територіальна громада – подано108 робіт, призових 

– 84 (кількість призових балів – 3482), рівень якості поданих робіт – 

77,8%; 

серед територіальних громад: 

- Чемеровецька селищна рада – подано 44 роботи, призових – 36 (кількість 

призових балів – 1523), рівень якості поданих робіт – 81,8 %; 

- Полонська міська територіальна громада – подано 40 робіт, призових – 

32 (кількість призових балів – 1324), рівень якості поданих робіт – 80%; 

- Старосинявська селищна рада – подано 35 робіт, призових – 28 (кількість 

призових балів – 1140), рівень якості поданих робіт – 80%; 

В ході оцінювання матеріалів експертними комісіями виявлено ряд 

недоліків: у 26,2%, спостерігається недостатній рівень якості робіт поданих 

на виставку, з них – не коректне надання посилань – 1,6% (23) роботи не 

відкрились. 

Серед недоліків: при розміщенні роботи в мережі Інтернет не 

оптимізується розмір файлу для швидкого завантаження, не надається 

спільний доступ до розміщеної роботи, за посиланнями на сайти чи блоги не 

розміщено заявлених робіт, тощо. Це свідчить про недостатній рівень 

цифрової компетентності учасників .У деяких робіт показник оригінальності 

становив менше 50%. Дискваліфіковані були роботи-плагіат, роботи , які вже 

брали участь у виставці в попередні роки. 

Експертні комісії визнали низьким рівень якості підготовки матеріалів, у 

номінаціях: «Основи здоров’я » – 16,7%, «Українська мова та література» – 

32,9%. Більшість із цих робіт не відповідають вимогам до друкованої та 

електронної продукції. Роботи не актуальні, не містять наукового підходу до 

розв’язання педагогічної проблеми, елементів власного педагогічного 

досвіду, потребують значних доповнень та корекції, а також не мають 

належного естетичного оформлення. 

 

 

 

Перший проректор      Ігор ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ 


